REGIOSPECIFIEK WERKEN
 OVERZICHT.
 DECREET
6° de werking met een relevantie en
uitstraling voor de regio in kwestie,
afgestemd op de culturele en
maatschappelijke context van de regio
en complementair aan de werking van
andere spelers in de specifieke regio:

 UITVOERINGSBESLUIT
a) in een regionale contextanalyse expliciteert de
organisatie welke maatschappelijke
ontwikkelingen specifiek relevant zijn voor de
regio, verantwoordt ze en toont ze aan hoe ze
in de werking daar specifiek op inspeelt en wat
de resultaten zijn;
b) de organisatie staaft haar relevantie en
uitstraling in de regio aan de hand van
kerngegevens en cijfers over de aanwezigheid,
de zichtbaarheid, het bereik of het effect van
haar werking;
c) de organisatie toont aan dat ze een werking
ontplooit die complementair is aan de werking
van andere spelers in de regio;

 MEMORIE VAN TOELICHTING
6° De organisatie ontplooit een werking met
relevantie en uitstraling voor de betrokken regio of
regio’s en die afgestemd is op de specifieke
maatschappelijke uitdagingen van deze regio of
regio’s. Dat betekent dat zij tegen de achtergrond
van een algemene maatschappelijke
contextanalyse zoals bedoeld in punt 2, een
analyse maakt met betrekking tot de specifieke
kenmerken, tendensen en uitdagingen van de
regio. In haar werking moet zichtbaar zijn dat de
organisatie juist ook op die specificiteit inspeelt. De
organisatie ontplooit deze werking complementair
aan wat andere spelers realiseren.

 DECREET.
Art. 29.
(…)
Deze subsidie ondersteunt een werking die inzet op het doel van het decreet en gebaseerd is op de vier sociaal-culturele functies en een relevantie
en uitstraling heeft voor de betrokken regio of regio’s.
Art. 33. De administratie onderzoekt of de sociaal-culturele volwassenenorganisatie, vermeld in artikel 29, voldoet aan elk van de volgende
ontvankelijkheidsvoorwaarden:
(…)
3° de organisatie heeft doelstellingen waaruit blijkt dat ze een werking ontplooit:
a) die afgestemd is op de specificiteit van de regio of regio’s waarin wordt gewerkt en die complementair is aan andere spelers in de regio of
regio’s;
b) die sociaal-culturele participatie mogelijk maakt van zoveel mogelijk inwoners met bijzondere aandacht voor kansengroepen;
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c) vanuit de vier sociaal-culturele functies;
Art. 35. Het inhoudelijk deel van het beleidsplan, vermeld in artikel 33, 1°, wordt getoetst aan de volgende beoordelingselementen:
(…)
6° de werking met een relevantie en uitstraling voor de betrokken regio of regio’s, afgestemd op de culturele en maatschappelijke context van de
regio en die complementair is aan de werking van andere spelers in de specifieke regio;
Art. 36. Wanneer aan één van de volgende beoordelingselementen, vermeld in artikel 35, niet wordt voldaan, krijgt de organisatie een negatief
oordeel met aanbevelingen, vermeld in artikel 42, §3, tweede lid, 3°:
(…)
2° de werking met een relevantie en uitstraling voor de betrokken regio of regio’s, afgestemd op de culturele en maatschappelijke context van de
regio en die complementair is aan de werking van andere spelers in de specifieke regio, vermeld in artikel 35, eerste lid, 6°;
(…)
§3. De beoordelingselementen voor de evaluatie van de volkshogescholen zijn:
(…)
3° de spreiding van het aanbod over de regio;
(…)
5° de diversiteit van het aanbod;
6° de maatschappelijke verantwoording van het aanbod;
(…)
9° de netwerkvorming;
 MEMORIE VAN TOELICHTING.
MVT – uit de toelichting bij artikel 29
Deze organisaties vertrekken van de maatschappelijke context van de regio en moeten in staat zijn om de keuze van de manier w aarop ze de vier
functies inzetten af te stemmen op die regio en om complementair in die regio aan de slag te gaan. Bovendien geeft dit aan deze organisaties de
mogelijkheid om flexibel en divers met de functiemix om te gaan en aldus een belangrijke meerwaarde te bieden aan het sociaal-cultureel
volwassenenwerk in de regio.
MVT – uit de toelichting bij artikel 33
Dit artikel bepaalt aan welke voorwaarden een organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning in de vorm van een
subsidie.
(…)
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3° a) De organisatie moet doelstellingen hebben waaruit blijkt dat ze een werking ontplooit die specifiek afgestemd is op en relevant is voor de
culturele en maatschappelijke context van de regio en complementair is aan andere spelers in de regio. ‘Afgestemd’ betekent dat de organisatie
vanuit haar werking belangrijke maatschappelijke kwesties uit de regio detecteert en hierop inspeelt. De spelers kunnen zowel culturele spelers als
onderwijs-, educatieve-, welzijns-, economische-, milieu- en andere relevante spelers zijn. ‘Complementair’ betekent dat de organisatie aanvullend
werkt t.a.v. bestaande werkingen in de regio zodat in de regio een brede werking gericht op sociaal-culturele participatie wordt gerealiseerd.
b) Daarnaast heeft de organisatie doelstellingen waaruit blijkt dat ze een werking ontplooit die de sociaal-culturele participatie mogelijk maakt van
zoveel mogelijk inwoners met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Met het oog op een maximaal bereik van zoveel mogelijk mensen, werkt de
organisatie zoveel mogelijk inclusief, met en voor groepen mensen, ongeacht hun thuistaal, afkomst, sociale klasse, graad van maatschappij- of
milieubewustzijn... Daarnaast werkt ze, indien een specifieke aanpak een belangrijke meerwaarde heeft, categoriaal en op maat.
MVT – uit de toelichting bij artikel 35
6° De organisatie ontplooit een werking met relevantie en uitstraling voor de betrokken regio of regio’s en die afgestemd is op de specifieke
maatschappelijke uitdagingen van deze regio of regio’s.
Dat betekent dat zij tegen de achtergrond van een algemene maatschappelijke contextanalyse zoals bedoeld in punt 2, een analyse maakt met
betrekking tot de specifieke kenmerken, tendensen en uitdagingen van de regio. In haar werking moet zichtbaar zijn dat de organisatie juist ook op
die specificiteit inspeelt. De organisatie ontplooit deze werking complementair aan wat andere spelers realiseren.
(…)
8° De organisatie werkt voor een breed publiek, doelgroepen, gemeenschappen en kansengroepen, afgestemd in de regio en complementair aan
andere spelers binnen hun regio. De eigen missie en visie is hierbij richtinggevend. Elke sociaal-culturele volwassenenorganisatie met een werking
binnen een specifieke regio maakt daarbij weloverwogen keuzes op het vlak van strategie, perspectief of doelstelling met betrekking tot bepaalde
gemeenschappen, doelgroepen, kansengroepen en het brede publiek.
MVT – uit de toelichting bij artikel 36
Dit artikel bepaalt welke vier beoordelingselementen het meest elementair zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Het beleidskader bepaalt
dat als aan één van de volgende beoordelingselementen niet wordt voldaan, de organisatie een negatief oordeel krijgt met aanbevelingen en een
remediëringstermijn krijgt van maximaal 12 maanden.
De elementaire beoordelingselementen zijn de volgende:
• de uitwerking van de vier sociaal-culturele functies;
• de werking met een relevantie en uitstraling voor de betrokken regio of regio’s, afgestemd op de culturele en maatschappelijke context van de
regio en die complementair is aan de werking van andere spelers in de specifieke regio;
• een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd;
• een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid.
MVT – uit de toelichting bij artikel 61, evaluatiecriteria gecorrigeerd door uitvoeringsbesluit artikel 61
§3 bepaalt de beoordelingselementen voor de volkshogescholen
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§4 laat de Vlaamse Regering toe om de beoordelingselementen en de bepalingen met betrekking tot de uitkering van de subsidies in artikel 45, §2 tot
en m et § 4 v an h et d ecreet v an 4 april 2 003 t e specifiëren. Specificatie wil zeggen: precisering met het oog op praktische of inhoudelijke
bepalingen of verduidelijkingen zowel voor de sociaal-culturele volwassenenorganisaties als voor de commissie.
De specificatie kan nooit tot doel hebben nieuwe aspecten of deelaspecten toe te voegen.
(…)
3° de spreiding van het aanbod over de a) de organisatie expliciteert en verantwoordt haar keuzes en haar strategie om het aanbod binnen de
regio;
regio te spreiden;
b) de organisatie toont aan hoe ze haar aanbod effectief spreidt over de regio;
5° de diversiteit van het aanbod;
a) de organisatie motiveert hoe ze haar aanbod afstemt op de specificiteit van de regio;
b) de organisatie toont de diversiteit van haar aanbod aan;
6° de maatschappelijke verantwoording
de organisatie motiveert en verduidelijkt vanuit haar regionale context de maatschappelijke
van het aanbod;
verantwoording van haar aanbod;
9° de netwerkvorming;
de organisatie motiveert en verduidelijkt vanuit haar regionale inbedding en haar decretale opdrachten
hoe en met wie ze zich verbindt en aan netwerkvorming doet;
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